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 األسلوب الشرعي يف نصيحة الوالة واحلكام

(Islamic Way of giving Advice to Governors and Rulers)  
 

حممد سليم شاه 
 

Abstract 
 

The essence of the “Islamic shar┘’ah” consists of the idea that it is not enough to practice 

Islam in one's individual life but that the teachings of the Qur'an and those of the Sunnah 

of Prophet Muhammad (SAW) must also be implemented in their totality in the social, 

cultural, juristic, political, and the economic spheres of life. The basic tool for advancing 

of this prime objective is Da’wah or in other words taw┐╖┘ bi l-╒aqq “urging one another 

to the truth”. The following article explains the method of how to give advice to 

the authorities and ruling class of the Muslim society in accordance with the 

guidance perceived from the Islamic regulation. 
 

حرض على النصيحة لكل شخص واحلديث املشهور يف هذا  ،الم دين اخلري والنصيحةال شك أن اإلس
‘‘الدين النصيحة’’          الباب هو قول الرسول صلى هللا عليه وسلم 

1  . 

 

وحينما نريد أن نتكلم عن األسلوب الشرعي يف نصيحة الوالة واحلكام، فاملناسب يف املقام أواًل بيان 
 قة احلكم والوالية مث نضم األسلوب الشرعي إىل نصيحة الوالة واحلكام. حقيقة النصيحة، وحقي

النصيحة معناها لغًة كما قاله صاحب اللسان: نصح الشىء خلص والناصح اخلالص من  :فنقول
وأصل النصح  -العسل قال ابن األثري: النصيحة كلمة يعرب هبا عن مجلة هي إرادة اخلري للمنصوح له

قال معىن النصيحة  2 له نصيحيت... أى أخلصت وصدقت واالسم النصيحة.اخللوص ويقال نصحت 
هلل صحة اإلعتقاد يف وحدانيته وإخالص النية يف عبادته، والنصيحة لكتاب هللا هو التصديق له والعمل 
مبا فيه ونصيحة رسوله التصديق بنبوته ورسالته واإلنقياد ملا أمر به وهنى عنه، ونصيحة األئمة أن 

  3 يف احلق وال يرى اخلروج عليهم إذا جاروا ونصيحة عامة املسلمني إرشادهم إىل املصاحل.يطيعهم 
ينصح له بنصح ابلفتح ُنصحا ابلضم ونصاحة... واالسم النصيحة والناصح    :ويف خمتار الصحاح

  4 اخلالص من كل شىء وانتصح فالن قبل النصيحة.
 

                                                 


الجامعة اإلسالمية العالمية ،ر وعلوم القرآن، كلية الدراسات اإلسالمية أصول الديناألستاذ المشارك ورئيس قسم التفسي 

 باكستان ،إسالم آباد
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من نصحت العسل  النصيحة مشتقة :ي: قال املازرىوقال احلافظ يف فتح الباري شرح صحيح البخار 
 إذا صفيته يقال نصح الشىء إذا خلص ونصح له القول إذا أخلص له. 

 

النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة احلظ للمنصوح له وهي من وجيز الكالم بل ليس يف  :قال اخلطايب
ديث الدين النصيحة من األحاديث الكالم كلمة مفردة تستوىف هبا العبارة عن معىن الكلمة وهذا احل

اليت قيل فيها إهنا أحد أرابع الدين وممن عده فيها اإلمام حممد بن أسلم الطوسى رمحه هللا وقال 
النووي: بل هو وحده حمصل لغرض الدين كله فالنصيحة هلل وصفه مبا هو له أهل واخلضوع ظاهراً 

  5 اخطته برتك معصيته.وابطناً والرغبة يف حمابه بفعل طاعته والرهبة من مس
 

معىن هذا الباب الدين النصيحة... أن النصيحة تسمى دينًا وإسالمًا وأن الدين يقع  :وقال ابن بطال
على العمل كما يقع على القول قال: والنصيحة فرض حيزى فيه من قام به ويسقط عن الباقني 

حة ويطاع أمره وأمن على نفسه علم الناصح أنه يقبل النصينصيحة الزمة على قدر الطاقة. إذ وال
املكروه وأما إن خشى األذى فهو يف سعة منها قال أبوبكر اآلجري وال يكون انصحًا هلل ولرسوله 

رف به ما جيب عيه واجتهد يف طلب العلم والفقه لوألئمة املسلمني وعامتهم إال من بدأ ابلنصيحة لنفس
قبح ما متيل إليه النفس حىت خيالفها بعلم. وقال  عليه وليعلم، عداوة الشيطان وكيف احلذر منه ويعلم

ابن رجب يف شرح حديث الدين النصحية قال حممد بن نصر قال بعض أهل العلم مجاع تفسري 
النصيحة املفرتضه هلل هي شدة العناية من الناصح ابتباع حمبة هللا يف أداءه ما افرتض عليه وجمانبه ما 

ي إيثار حمبته على حمبة نفسه، وذلك أن يعرض أمران أحدمها حرم وأما النصيحة اليت هي انفلة فه
لنفسه واآلخر لربه فيبدأ مبا كان لربه ويؤخر ما كان لنفسه فهذه مجلة تفسري النصيحة هلل الفرض منها 

  6 والنافلة.
 

ة والنصيح :وقال: النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه اخلري إرادة وفعالً وقال
ألئمة املسلمني معاونتهم على احلق وطاعتهم فيه وتذكريهم به وتنبيههم يف رفق ولطف وجمانبة الوثوب 

  7 وحث األغيار على ذلك.عليهم والدعاء هلم ابلتوفيق 
ويف فيض القدير: النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة احلظ للمنصوح وهي إرادة صالح حاله وختليصه 

  8 لغش.من اخللل وتصفيته من ا
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ويف شرح األربعني النووية.. وأما النصيحة ألئمة املسلمني فمعاونتهم على احلق وطاعتهم وأمرهم به 
وتنبيههم وتذكريهم برفق ولطف وإعالمهم مبا عقلوا عنه وتبليغهم من حقوق املسلمني وترك اخلروج 

 وأن يدعوهلم ابلصالح. عليهم ابلسيف وأتليف قلوب الناس لطاعتهم والصالة خلفهم واجلهاد معهم 
ويف شرح حديث: "اي أاب ذر إين أراك ضعيفًا وإىن أحب لك ما أحب لنفسي ال أتمرن على اثنني وال 
تولني على مال يتيم قال السيوطي: انقاًل عن القرطيب: أى ضعيفًا عن القيام مبا يتعني على األمري من 

لغالب عليه كان الزهد واحتقار الدنيا ومن مراعاة مصاحل رعيته الدنيوية، ووجه ضعفه عن ذلك أن ا
  9 هذا حاله ال يعتين مبصاحل الدنيا.

 

فالنصيحة معناها طلب اخلري للمنصوح بكل خلوص وصدق وخيتلف مصداقها ابختالف املنصوح 
 فالنصيحة هلل ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم كل نصيحة هلا مصداق مناسب هلا. 

 وأما احلكم والوالية
ما ختم هللا تعاىل النبوة على سيد  راد به ما فرض هللا تعاىل على أهل اإلميان أن يكون هلم أمري بعدفامل

َما َكاَن حُمَمٌَّد أاََب َأَحٍد ِمْن رَِجاِلُكْم َوَلِكْن َرُسوَل اَّللَِّ َوَخاََتَ النَِّبيِ نَي األنبياء عليه السالم. قال تعاىل : "
فاهلل تعاىل ختم النبوة مبحمد صلى هللا عليه وسلم ولكن عمل النبوة من  10"ٍء َعِليًماوََكاَن اَّللَُّ ِبُكلِ  َشيْ 

الدعوة واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر ابق إىل يوم القيامة. فالنيب صلى هللا عليه وسلم أقام يف 
املظامل عنهم املدينة املنورة أول دولة إسالمية وهو كان يقوم أبعماهلا من العدل بني الناس ودفع 

وهكذا... وبعد وفاته صلى هللا عليه وسلم متت البيعة أليب بكر مث لعمر مث لعثمان مث لعلي رضي هللا 
عنهم فاحلكم الذي يقره اإلسالم إمنا هو "اخلالفة" قال اإلمام ويل هللا الدهلوي: أعلم أنه جيب أن 

ي كثرية جدًا جيمعها صفتان أحدمها ما يكون يف مجاعة املسلمني خليفة ملصاحل ال تتم إال بوجوده وه
يرجع إىل سياسة املدينة أو املدن من ذب اجلنود اليت تغزوهم وتقهرهم وكف الظامل عن املظلوم وفصل 
القضااي وغري ذلك،.... واثنيهما ما يرجع إىل هللا وذلك أن تنويه دين اإلسالم على سائر األداين ال 

رتكب ما نصت على حترميه أو فة ينكر على من خرج من امللة ويلييتصور إال أبن يكون يف املسلمني خ
 ترك ما نصت على افرتاضه أشد اإلنكار..
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وال شك أن اخلالفة على منهاج النبوة كانت إىل آخر عهد اخللفاء الراشدين لتعريفهم مث انتقلت الوالية 
ى ابخلليفة ولكن احلق أحق أن من اخلالفة إىل امللكية وإن كان امللك أو اإلمرباطور املسلم كان يتسم

  11 يقال أن كلمة "اخلليفة" كان استعماهلا غري حملها.
 

الدكتور وهبة الزحيلي: إن اختيار اخلليفة يتم أساسًا ببيعة أكثر املسلمني العامة بعد ترشيح أول  وقال
م شورى بينهم أما النظر والرأى أو أهل احلل والعقد عماًل مببدأ الشورى قاعدة احلكم يف اإلسالم وأمره

  12 العهد السابق من اخلليفة فال يبعد أن يكون جمرد ترشيح ال أثر له إذا مل تنضم إليه البيعة العامة.
هذا واشرتط العلماء يف املرشح للخالفة أو لوالية للحكم أن يكون ذا والية اتمة مسلمًا حرًا ذكرًا ابلغاً 

ق الفاضلة فيجب أن يكون صادق اللهجة ظاهر عاقاًل وأن يكون عداًل صاحب الداينة واألخال
األمانة عفيفًا عن احملرمات ملتزمًا ابلواجبات الشرعية جمتنبًا عن املنكرات واملعاصي احملرمة. وأن يكون 
صاحب الكفاية العلمية ويكون لديه من العلم ما يؤدي إىل اإلجتهاد فيما يطرأ آمن انزل وأحداث وأن 

قضااي السياسية واحلربية واإلدارية قال املاوردي صاحب الرأى املفضى إىل يكون الحصافة الرأى يف ال
  13 سياسة الرعية وتدبري املصاحل.

 

والعلماء فسروا هذا الشرط أبن يكون ذا خربة كافية بشئون الناس وأمور البالد وحاجات احلكم 
  14والسياسة.

 

ية إىل محاية الوطن وجهاد العدو وتطبيق قال املاوردي: وأن يكون شجاعًا جريئًا وصاحب اخلربة املؤد
األحكام الشرعية، وكذا سالمة احلواس واألعضاء ومن نقص مينع من استيفاء احلركة وسرعة 

  15النهوض.
 

 اممالنصيحة للوايل واحل
ومع كل ذلك ال شك إن احلاكم بشر ميكن أن خيطي فيما ال ينبغي له أن خيطي فيه وال شك أن 

رعااي والبلد كلها ورمبا يعمل احلاكم عماًل ال يكون من شأن احلاكم أن يعمله خطاه يقع على حساب ال
فهناك حاجة إىل نصيحة من قبل من يكون له النصيحة. وهذه النصيحة تكون من قبيل التعاون على 

  16" اإْلِمثِْ َواْلُعْدَوانِ  َوتَ َعاَونُوا َعَلى اْلربِ  َوالت َّْقَوى َواَل تَ َعاَونُوا َعَلى الرب والتقوى. قال هللا تعاىل: "
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وذلك ألن الظروف احلاوية على احلاكم قد تؤدى به إىل ذلك األخطاء وينقسم أثر هذه الظروف عليه 
إىل قسمني  فقد يطرأ على احلاكم ما يكون مناقضًا لصفته احلاكمة، كاملوت أو خلعه بنفسه مبعىن 

ال العقل أو نقص التصرف أبن يكون أحد استقالته عن احلكم أو تغري بسبب نقص يف البدن كزو 
سر العدو واملسلمون ال إأعوانه أو أقاربه جياهر ابملعصية وخيالف أحكام الشرع، أو يقع احلاكم يف 

 يقدرون على فكاكه منه، وأمثال ذلك فكل ذلك تنتج على عزل احلاكم من قبل من له نصبه. 

 

عب وليس له إدعاء األحقيه بتفويض من هللا هذا ويظهر من ذلك أن احلاكم يستمد سلطانه من الش
تعاىل، وإنه ليس معصومًا عن اخلطأ فالشعب هلا حق يف عزله. إذا كانت الظروف تتقاضى ذلك 
ونصب حاكم آخر يستكمل مجيع الشروط اليت وضعها الشرع من ضرورة وجودها يف احلاكم 

 اإلسالمي. 
 

فيخطئ يف اجتهاده وهذا اخلطأ يكون خطأ غري  ولكنه قد يكون احلاكم يف حالة صحية حسنة وجيتهد
ذًا وجب على الرعية وال سيما أصحاب العلم والفضل منهم ي مبعىن أنه ال ميس أصول الشرع. إأساس

ادُْع ِإىَل َسِبيِل رَبِ َك اِبحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة  تقدمي النصح له أبسلوب شرعي مناسب: كما قال تعاىل "
  17....."احلََْسَنِة 

 

قال القرطيب: أن يدعو إىل دين هللا وشرعه بتلطف ولني دون خماشنة وتعنيف وهكذا ينبغي أن يوعظ 
  18 املسلمون إىل يوم القيامة.

 

وقال الرازي: واعلم أن هذه املباحث تدل على أن هللا أدرج يف هذه اآلية هذه األسرار العالية الشريفة 
  19 مع أن أكثر اخللق كانوا غافلني عنها.

 

أما احلاكم فقد أمر الرسول صلى هللا عليه وسلم أن الدين النصيحة... ألئمة املسلمني ولكن الكالم 
 هنا، يف األسلوب الشرعي الذي يكون به النصيحة ألئمة املسلمني. 

وهذا األسلوب خيتلف يف انصح عن انصح آخر، ألن النصيحة إمنا هي من قبل الناصح الذي قرر 
أهل الفهم والرأى كونه انصحًا فإن الشائعات يف حق احلكام يبثها الشيطان كما ورد يف صحيح 
مسلم: عن عامر بن عبدة قال قال عبدهللا إن الشيطان ليتمثل يف صورة الرجل فيأيت القوم فيحدثهم 
ابحلديث من الكذب فينصرفون فيقول الرجل منهم مسعت رجاًل أعرف وجهه وال أدرى ما امسه 

20حيدث....
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ويف صحيح مسلم عن حفص بن عاصم رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كفى 
  21 ابملرء كذابً أن حيدث بكل ما مسع.

 فإذا كان الناصح على علم اتم مبا هو واقع وليس فيه الكذب أو املبالغة فاآلن ننظر فيه. فنقول: 

 

ويعتمد عليه فعليه أن يصدق أمام احلاكم بكل ما هو عنده من  إن كان الناصح ممن يسمع احلاكم قوله -1
العلم واخلرب مبا وقع فيه احلاكم من اخلطأ ويكون الدليل له أن اخلليفة عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه  
كان حيب أن ينصحه أحد من الصحابة فيما يتعلق حبكمه وأمره فروي أن عمر رضي هللا عنه نبهه 

هللك عمر ويقول أعوذ ابهلل من معضلة ليس هلا أبو  ضية فقال لوال قول عليق علي رضي هللا عنه يف
.حسن

 22
  

 

أمام عمر  اكم أو يكون من زلته كمن زلة عليوال يلزم من هذا أن يكون الناصح ممن هو من مقريب احل
رضي هللا عنهما فقد توجد عدد من الصحابة أهنم ملا استنصحه احلكام من الصحابة أو غريهم 

 حهم بكل جد وخلوص من غري تردد والرواايت يف هذا الباب أكثر من أن حتصى. نص

 

وكذلك إذا مل يكن ألحد مكانة عند احلاكم إال أنه يستنصحه مطلقًا أو يف أمر خاص فعليه أن 
ينصحه بكل حق وواقع وال يراعى فيه احلاكم فيتكلم ببعض األمور ويسكت عن بعض بل عليه أن 

 مني وينصحه مبا يرى له ولعامة املسلمني وللبلد. يؤدي حق الناصح األ

 

واألحاديث يف هذا الباب كثرية: منها ما أخرجه البخاري يف ابب هل يبيع حاضر لباد "إذا استنصح 
أحدكم أخاه فلينصح له قال احلافظ هو طرف من حديث وصله أمحد من حديث عطاء بن السائب 

قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: دعو الناس يرزق عن حكيم بن أيب يزيد عن أبيه حدثين أيب 
  23هللا بعضهم من بعض فإذا استنصح الرجل الرجل فلينصح له.

 

وروى البخاري يف ابب قول النيب صلى هللا عليه وسلم الدين النصيحة هلل ولرسوله وألئمة املسلمني 
ابب ومل خيرجه مسندًا يف هذا الكتاب  ولعامتهم... قال احلافظ هذا احلديث آورده املصنف هنا ترمجة

  24 لكونه على غري شرطه.
 

وأخرج مسلم عن متيم الداري عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا ملن؟ قال هلل 
  25 ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمن وعامتهم.
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تهم فيه وأمرهم به وتنبيههم قال النووي وأما النصيحة ألئمة املسلمني فمعاونتهم على احلق وطاع
 وتذكريهم برفق ولطف وإعالمهم مبا عقلوا منه ومل يبلغهم من حقوق املسلمني. 

 

واألحاديث يف هذا الباب أكثر من أن حتصى واملقصود أن الناصح الذي يعتمد عليه احلكام والوالة 
صح مما ال عالقة له ابحلكام يتحمل مسئولية كبرية إزاء الشعب واألمة والشرع اإلسالمي. فإن كان النا

ضًا وال يظهر من قوله وعمله أن أو الوالة أنه انصح معروف بني الناس ومسعته جيدة لدى احلكام أي
لوث بعداء احلاكم الوايل بل إمنا يتكلم لوجه هللا من غري أى غرض منه فعليه أن ينصح احلاكم والوايل مت

ة، وإن يكون خملصاً يف نصحه بقول نظيف من غري حتقري مبا يراه مناسباً حتت ضابطة أن الدين النصيح
 وال تذليل ألحد. 

 

ْلَعْدِل ِإنَّ اَّللََّ ََيُْمرُُكْم َأْن تُ َؤدُّوا اأْلََمااَنِت ِإىَل أَْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتْم بَ نْيَ النَّاِس َأْن حَتُْكُموا ابِ ’’قال هللا تعاىل
يًعا َبِصريًا ِإنَّ اَّللََّ نِِعمَّا يَِعُظُكْم بِهِ    26‘‘ِإنَّ اَّللََّ َكاَن مسَِ

قال الطربي املراد هنا والة أمور املسلمني وذكر هذا عن زيد بن اسلم وشهر ومصعب بن 
  27سعد وغريه.

 

اَي  " " مث أقبل علينا حنن فقالِإنَّ اَّللََّ ََيُْمرُُكْم َأْن تُ َؤدُّوا اأْلََمااَنتِ  وقال إن هللا بدأ ابلوالة فأمرهم بقوله "
  28" أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اَّللََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُويل اأْلَْمِر ِمْنُكمْ 

يائي وغريه أن هذا خطاب لوالة األمر أن يقوموا برعاية وسي: وعن زيد بن أسلم واختاره اجلوقال اآلل
أمر هللا فيها ابلنصيحة دليل على ومجيع النصوص إىل  29الرعية وعملهم على موجب الدين والشريعة

 هذا فالناصح الذي ينصح الناس عليه أن ينصح احلكام والوالة مبا فيه خري هلم يف الدنيا واآلخرة.

 

إذا كان أحد يعرف أخطأ احلكام والوالة أو حكمهم مبا ال يوافق كتاب هللا وسنة رسول صلى هللا  -2
وايل وجيب أن تكون بداايت النصيحة يف ضوء عليه وسلم فعلى الناصح أيضًا نصيحة احلاكم وال

ما قاله الرسول صلى هللا عليه وسلم: فروى عن عياض بن غنم رضي هللا عنه قال قال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم من أراد أن ينصح لذى سلطان أبمر فال يبدأ له عالنية ولكن ليأخذ بيده 

  30 فيخلوا به قبل منه فذاك وإال قد أدى الذي عليه.
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قال العلماء وهذه من مقتضى احلكمة ومن غاية اإلخالص والنصيحة فإن احلاكم إن كان غري غال وال 
شادته وأما إذا كانت النصيحة عالنية فاحلاكم رمبا بظنه خمالفة أمره ر احملروم. فسوف ينظر يف نصيحته وإ

 وإهانته أمام اخللق ومعلوم أن النصيحة على رؤوس األشهاد فضيحة. 

 

 سلوب الشرعي لنصيحة الوالة واحلكاماأل
وقد وضح مما ذكران من أنواع النصيحة والناصحني أن الوالة واحلكام يف حاجة إىل النصيحة فإن قول 
الرسول صلى هللا عليه وسلم "الدين النصيحة" كلمة عامة شاملة لكل فرٍد من أفراد اجملتمع إال أن 

وب مسح هللا تعاىل به للناصحني وللوالة واحلكام. ليس النصيحة للحكام والوالة جيب أبن تكون أسل
املراد من الوالة واحلكام الكفرة الذي حيكمون على الناس وفيهم األقليات اإلسالمية اليت تعيش بني 
هؤالء الناس وحتت حكم هؤالء الوالة واحلكام، كما أنه ليس املراد من الوالة وحلكام الذي حياربون 

ن فهؤالء ليسوا ممن فرض هللا تعاىل على الناصحني نصيحتهم بل األمر يف حقهم املسلمني وأهل اإلميا
أن يرفع املسلمون لواء احلق وأن يعيشوا يف هذه اجملتمعات كما هو ينبغي هلم ولكن الكالم يف والة 
وحكام املسلمني الذين يؤمنون ابهلل ورسوله إال أهنم قد حيصل منهم ما يدل على أهنم يف حاجة إىل 

صيحة. فال شك أن هللا تعاىل جعل على املسلمني السمع والطاعة للوالة املسلمني يف املنشط املكره، ن
وال شك أن هللا تعاىل كلف املسلمني أن ينصحوا ألئمة املسلمني، ويف حبثنا هذا ذكران أن الناصح إما 

عمل بنصيحته فإذا كان أن يكون له مكانة عالية أمام الوايل احلاكم واحلاكم يستمع له وحياول أن ي
الناصح من أمثال هؤالء فعليه أن ينصح الوايل العامل بكل وضوح وأبن يذكر كل صغري وكبرية فإن هللا 
رمبا جيعل كلمته هذه موجبة ملا فيه خري األمة املسلمة، واحلق أن مثل هذا الناصح يتحمل املسئولية 

على  ىء من نصيحته، ألن مثله كمثل من يشريالكبرية على عاتقة إذا أتخر أو تكاسل أو جتاهل يف ش
 ملشورته وهكذا.  عاالوايل والوايل جيعل نفسه تب

 

أما إذا كان أحد ال يكون له مكانة عالية أمام احلاكم والوايل إال أن مسعته تكون مسعته انصح مشفق 
د احلاكم أيضاً على الناس وأنه يتكلم بكلمة احلق من غري أن يراعى أحدًا وهذه السمعة له تكون عن

حبيث ال يشك احلاكم يف أنه ال يتكلم بلسان أعداءه، فعليه أيضًا أن ينصح احلاكم كما يراها مناسباً 
وأن يتكلم بكلمة احلق ويبلغ السلطان مبا كان عنده من نصيحة وكلمة خري، فإن احلاكم رمبا يرى فيه 

 أوله احلق وإبالغ كلمة اخلري إىل احلاكم. خرياً لنفسه وشعبه وهو يعلم أن الناصح إمنا يريد بنصيحته 
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أما إذا كان الناصح مل يكن له أى مكانة عند احلاكم وال يكون معروفاً بني الناس وال عند احلاكم حبسن 
النية واخللوص فعليه أن ينصح ولكن مبا يكون مناسبًا له وأن ال يقع هو يف مصيبة مل يكن مستعدًا هلا 

وايل مبا هو مناسب له وللحاكم أخذ احلديث رواه أمحد عن عياض بن غنم واحلق أن ينصح احلاكم ال
رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أراد أن ينصح لذى سلطان أبمر فال يبدله 

  31 عالنية ولكن ليأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك وإال فداء ويل الذي عليه.
 

عات وال شك أن يما يعلمه ابلتثبت واليقني وال يثق ابهلفوات والشائأن ينصح ف علماً أبن الناصح ينبغي
هذا دور اهلفوات والشائعات وقد يبث من أحد ما هو عنه برئي وال يعلم عنه شيئاً. وال سيما 
الشائعات ضد الوالة واحلكام كثرية جدًا وذلك ألسباب منها أن مجعًا كبريًا من الناس يعبرتون أنفسهم 

من احلاكم الوايل هبذا األمر فكلما جيدوا فرصة ينتهزوهنا ويفسد مسعته احلاكم الوايل أمام الناس  أحق
عما وإن زمننا هذا زمن امليداي املرئية واملسموعة فكل من يتكلم يف احلاكم شيئاً جيب أن يكون مستوثقاً 

 ريب فيه. على احلاكم املسلم اثبتاً كلياً بدون  يعلمه ويكون األمر الذي يقدمه

 

وعليه أن ينظر يف نتيجة عامة عن نصيحة فإن بعض النصائح تنتج على ما ال يكون يف صاحل الشعب 
واألمة بل ينقل الفساد من القليل إىل الكثري وإىل ما ميكن عالجه إىل ما ال ميكن عالجه. وهللا أعلم 

 وعلمه أَت.
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